
صص د إلسسى السسسماء تتاها (استوى إلى السماء) قال المؤلف: " ق ت درير أقوا وتق
للو ؛ ل دا كسسام صص د لكن قص صق نناها بمعنى  " وهذا أح د القولين في هذه الجملة أ

لل على الكمسسال كمسسا قسسال تعسسالى:  د د نن (استوى) ت غغ((وذلك ل غللل  ولما ب
غتىوى  ددو ه و اس شش نن (استوى إلى) بمعنسسى (اسسستوى)أ )، والقول الثاني أ

صل علياها، ولكسسن المعنسسى السسذي سسسلكه المؤلسسف على) على السماء أي ع
توري صت ةة تامة مس ص د إلى السماء بإراد صص ننه ق تفيسس دةأرجح أ دت  الغاريسسةو ؛ لن (إلى) 

صق ت فسسي تلسسك تل دخ نن السماوات لم تكن  و(على) تفي د الستعلء، ومعلوم أ
نن (اسستوى) بمعنسى (عل ) ثسسم اسسستوى علسسىاالساعة، ثم إننسا لسو قلنسسا: إ

نن ليا على السماء، مع أ السماء كان قبل ذلك حين خلق الرض ليس عال
تزم لسسذاته، "  فف ل وو اللسسه تعسسالى وصسس دل  ثم اسللتىوى إلللى السللماء((ع

) بخار مرتفع " جملة (وهي دخان) حاليسة، والسسماء هنسا)وهي دخان 
ل دخان أي البخسسار ععسس د لكناهسسا كالسس ع ت ب صقسس تل دخ دعلسسوو ؛ لناهسسا لسسم تكسسن   بمعنسسى ال
تمن الماء الذي كان قبل أن صع د  نن هذا البخار المرتفع تصا المرتفع، قيل إ

نن اللسسه تعسسالى قسسال:  صلسسق الرض ل  هىو الذي خلللق السللماوات((دتخ
شش ه علللى المللاء  ) فكسسان قبسسل)والضرض في ستة أيام وكان عر

صقسس ت تل دخ صقه عرش الرحمن عز وجل، ثسسم  تق السماوات والرض ماء فو عل خ
ف د كسسثيف صسار مثسسل تع فر متصسا الرض وق د ان دفع من هذا الماء اريش؟ بخسا

 )) قال الله لاها وللرض: (( ائتيا )) إلىفقال لها وللضرضال دخان (( 
عين أوطىوعا أو كرهامرادي منكما ((  صت صع  )) في موضسسع الحسسال أي طسسائ

عين ((  صت صه )) " إلسسى آخسسره ((طلائعين  )) بمسسن فينسسا (( قالتا أتينلامكر
 )) هذا المر هسل هسو أمسسر تكسورين أو هسو أمسرقال لها وللضرض ائتيا

دكونسسا عر ق بيسسن أن ري تكليف؟ طيب، إن قلنا: إنه تكليف لسسم ريكسسن هنسساك فسس
طسائعين أو مكرهسستين، ريعنسسي نحسن قلنسا بسالول هسسل هسسو أمسسر تكسورين أو
ننه أمر تكليف ولاهسسذا قسسال: تكليف؟ نعم إذا قلنا إنه أمر تكليف فظاهر، أ

هها قالتا أتينا طائعين (( هعا أو كر )، إن قلنا: إنسسه أمسسر تكسسورين) طىو
صلسسة فن ل محا تئ عمر التكورين كا نن أ لهاو ؛ ل لعا أو كر فإنه ل ريستقيم أن ريكون طو
تمسن صف مسسا شسساء  للسس صك ننه أمر تكليف، ولله تعالى أن ري فالظاهر والله أعلم أ
صف ما شاء وريأتي إن شاء اللسسه بقيسسة الكلم لل صك تقه له أن ري تمن خل عباده أو 

على الريات في ال درس القادم نعم.
إن الللذين ءامنللىوا وعملللىواقول الله سبحانه وتعالى: ((  .. :الطالب

لل لمسسن أخسسرج العمسسلالصالحات  )) هل هذه الريسسة ومثيلتاهسسا تصسسلح دلي
 العطف ريقتضي المغاريرة؟ ..الصالح عن الريمان بمقتضى أن 



نل ت النصوص على أنه منالشيخ نن العمل الصالح د : نعم، هذا ل ريصحو ؛ ل
لما إلسسى أنسسواع الريمسسان، لكنسسه ل مسسانع أن ريكسسون الشسسيء الواحسس د منقسسس
نوع منه ما هسسو عقيسس دة ومنسسه صن ننه ريت وك لك فالريمان ت دخل فيه العمال ل ش

فل فعلي. نعم. ما هو عمل قولي ومنه ما هو عم
: أحسن الله إليكم شيخ! فسسي حسس دريثنا عسسن العقلء أكسسثر أم غيسسرالطالب

لفا لاهم تفاهم تشرري تلتشرري العقلء شيخ الن ريعني قلنا العقلء أكثر 
: ل ل، إذا قلنا تغليباهم الكثر لكثرريتاهمالشيخ

: الن شيخ ما فاهم ت كيف؟الطالب
: ما فاهم ت؟الشيخ

: الن شيخ! الكثر العقلء أم غير العقلء؟الطالب
: أسألك؟الشيخ

لفا لاهسسم وغيسسرالطالب نن العقلء أكسسثر تشسسرري : نحن على ما أعرف قلنسسا: أ
تدهم ول لع د صق العقلء أ

صثسسر فاهمسس ت؟ فاهنسسا أتسسىالشيخ نن العقلء أك عب إن قلنسسا: إ تصسس دت عس  تكسس : ل، اع
صباهم نل ول غ نن العقلء أق صباهم لكثرتاهم، وإن قلنا: إ نل تتاهم، غ بصيغة العقلء لكثر

لشرفاهم.
ليز هو الكسسونالطالب صح : طيب شيخ! الن كيف نقول أكثر والعقلء هي ب

توي لو قلنا: إناها أكثر صوى أكبر من السمحت دمحت ول  صتورياها وك شيخ! والكون ريح
 أكبر مناها هوفاهي ريعني ريشملاها كون والكون أكبر مناها

: نعم حنا قلنا: فيه احتمال قلنا على الحتمالين كذا أو كذا. الشيخ
نوى؟الطالب صس تفعل  تمن  ةء لماذا ل نقول أناها  : شيخ في سوا
صوى؟الشيخ صس  :

نوىالطالب صس  :
لضسسا مسساالشيخ نوى صارت تسورية، وهسسي أري تمن الفعل س :  تسورية لو قلنا: 

صتوى).  عس تمن (ا نوى) تصلح  تمن (س تصلح 
نوى ريعني المساواة بين شيئين؟الطالب نوى أليس س : س
هء ((: ل ل ل الشيخ ) أي تامة مستورية نعم.) في أضربعة أيام سىوا

: (سواء) متى ريعرب حال؟الطالب
لل إل إذاالشيخ دب حسسا صر دريعسس نن المص در ل  عم أ صل لل لكن اع : ريمكن أن تكون حا

لل إل صر حسا دب المصس د تر ننه حال، بمعنى أننسا ل نعس تبه بأ صر من إعرا كان ل فرا
نقة والمصسس در صت عشسس نن الصل فسسي الحسسال أن تكسسون م للضرورة، فاهم ت؟ ل

جام د، نعم.



؟ ...)) هل هذا هو قدضر فيها أقىواتها : قوله تعالى: (( الطالب
 إن شاء الله ريبي ريجينسساذلك: ل، سيأتينا إن شاء الله، التق درير غير الشيخ

دئنا] بالفوائ د, نعم، اللي على الج دار؟ [سيجي
لل الرض أم السماوات؟الطالب : أرياهما خلق أو
دئنا]ريبي ريجينا  :الشيخ  إن شاء الله[سيجي

علق الرض بما فياها من الرواسي والبحار :الطالب  ..هل خ
تمن اريش؟ الشيخ : بما فياها 

: من الرواسي والبحار في أربعة أريام أو في ريومين؟الطالب 
صقاها في ريومين هكذا ثم جعسسل فياهسسا الرواسسسيالشيخ : في أربعة أريام, خل

صررين.  صخ ن در القوات في ريومين آ وق
الذين ل يؤتللىون: شيخ أحسن الله إليك ريعني قوله تعالى: (( الطالب

 )) ريعنسسي هنسساك نسساس مسسسلمونالزكاة وهم بالخرة هم كافرون
لل بعسسذاب القسسبر وبسسأهوال صتاهسسم مث عر نك لكون مسلمون لكسسن إذا ذ صز للون وري صص ري
ص ت عسسذاب القسسبر وهسسل رأريسس ت أحسسوال ريسسوم ريوم القيامة ريقولسسون هسسل رأريسس

القيامة هل رأري ت الجنة أن ت؟ ما حكم هؤلء؟
: إذا قل ت لاهم هكذا قال الله ورسوله ماذا ريقولون؟الشيخ

..: ل أدري الطالب
ل د ق إل ما نسسراه فاهسسؤلء كفسسار لسسو ريركعسسون بالليسسلالشيخ صص : إن قالوا ل ن

دجون جميع ما في صنادريقاهم من النفقسة فاهسسم كفسار، لناهسم تر عخ دري والناهار و
تذريب.  دبون هذا كفر تك لذ صك م

: شيخ أحسن الله إليكم! في بعض القراءات الاهمزة بالتسسساهيلالطالب
لل في ورش في بعض الحيسسان ليسسس دؤوناها بالاهاء مث لل (أئنكسسم) ...ريقر  مث

لل  دكم) مث نن ته ريقرأه (أ
: أهنكم؟ الشيخ

الطالب: نعم، هل هذا صحيح ريا شيخ؟
الشيخ:  ما أظن هكذا.

 بعض الناس سمعتاهم ريقول هذا تحرريف لكناها قراءة الظاهر..: الطالب
ريا شيخ
صلب هاء؟ :الشيخ دتق ل ل ما أظن 

نعم في بعض المواضع :الطالب
 ما أدري والله:الشيخ

 تعرفاها ... صلتنا... :الطالب



بس أنتم لستم بحجة لستم بحجة :الشيخ
بعضاهم أنكر ريا شيخ الذرين ريقرؤون حفسسص أنكسسروا علسسى ورش :الطالب
ولكن ..
صبسسر إبسس دالالشيخ ت ت القراءة بالاهاء فاهسسذا ريعت صت : الماهم بارك الله فيك إذا ثب

لء، دل الاهمزة ها ما هو بتساهيل إب دا
واهل الطالب صس ..: ت
: ما أدري والله.الشيخ

لاهل ريا شيخالطالب صس : ورش ري
تئنكم.الشيخ ننكم غير أ ته : ل، التساهيل غير القلب، ريعني ريقول: أ

، هذا هوأنه هاء: النطق بالتساهيل بعض الناس ريعني رينطقون كالطالب
علم

ن دد فسسي التسسساهيلالشيخ صشس : اريه ريمكن هذا هو الجمع: أن بعض النسساس ريت
لء، نعم حقيقةو ؛ لن بعض صخر حتى تكون حا ن دد آ حتى تكون هاء وربما ريتش
الناس -الله رياه درينا وإرياهم- عنسس د القسسراءة وقسس د أنكسسر هسسذا شسسيخ السسسلم

تقيسسق بعسسضارحمسسه اللسسه فسسي فتسساوريه وغيرهسس ل دد فسسي تح صشسس  أنكسسر هسسذا الت
تقل كأنه ريقلقسسل حصسساة لل في القلقلة جاي ريقل القراءات، بعض الناس مث
لطسسع ليسسس بحسسسن صن نن الت لرا، أي نعم، والحقيقسسة أ تك ئ كثي نت لرا ريعني ري أو حج

در المور الوسط والهمال ليس بحسن، خي
: شيخ انتاهى الوق تالطالب
: انتاهى الوق ت. الشيخ
: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيخ الريات أعي د قراءتاها لناهسساالقارئ

مرتبطة
: طيب الشيخ
نن((: القارئ يي غم يىو غيلل نفللي  غض  يضر ل

غ غق ا غل غخ نذي  دل نبا غن  شرو شف يك غت غل يم  شك دن نئ غأ يل  شق  
غن  نمي غل غعا يل بب ا غضر غك  نل غذ هدا  غدا غأدن ش ه  غل غن  شلىو غع يج غت غي*غو نسلل غوا غضر غهللا  نفي غل  غعلل غج غو  

مم ديللا غأ نة  غعلل غب يضر أ
غ نفللي  غهللا  غت غىوا يق غأ غها  نفي غضر  دد غق غو غها  نفي غك  غضر غبا غو غها  نق يىو غف ين  نم

غن  نلي نئ دسا نلل هء  غىوا غل* غس غقللا غف نن  غخللا شد غي  نه غو نء  غما دس غلى ال نإ غىوى  غت يس دم ا شث
غن  نعي نئ غطللا غنللا  يي غت غأ غتللا  غل غقا ههللا  ير غك يو  غأ هعللا  يىو غط غيللا  نت يئ نا نض  يضر ل

غ نل غو غهللا  *غل
مء غما غسلل لل  شكلل نفللي  غحللى  يو غأ غو نن  يي غم يىو غيلل نفي  مت  غىوا غم غس غع  يب غس دن  شه غضا غق غف
شر ندي يقلل غت غك  نللل غذ هظللا  يف نح غو غح  نبي غصللا غم نب غيا  يدن بد غء اللل غما دسلل دنللا ال دي غز غو غهللا  غر يم غأ

نم  نلي غع يل نز ا نزي غع يل ).)ا
: أعسسوذ بسسالله مسسن الشسسيطان الرجيسسم قسسال اللسسه تبسسارك وتعسسالى:الشسسيخ



ددضر فيهللا(( غي من فىوقهللا وبللاضرك فيهللا وقلل نس غل فيها ضروا  وجع
هء للسائلين  ) انتاهينا أظن إلى قسسوله:)أقىواتها في أضربعة أيام سىوا

هء (( غن (( )) سىوا نعي نئ غطا غنا  يي غت غأ غتا  غل غقا نء(()؟ )  غما دس غلى ال نإ غىوى  غت يس دم ا شث  
غنللا يي غت غأ غتا  غل غقا هها  ير غك يو  غأ هعا  يىو غط غيا  نت يئ نا نض  يضر ل

غ نل غو غها  غل غل  غقا غف نن  غخا شد غي  نه غو
غن  نعي نئ هها (() قوله: )غطا هعا أو كر ) قسسال المؤلسسف: " فسسي موضسسع) طىو

)) بمسسسن فينسسساقالتلللا أتينلللا الحسسسال أي طسسسائعتين أو مكرهسسستين (( 
ده " طائعين(( صتسس صل تز تباهمسسا من تلخطا صتسسا  صل تز عن دأ  )) فيه تغليب المسسذكر العاقسسل و

لل نسسسأل: قسسوله تعسسالى:   قللل أئنكللم لتكفللرون بالللذي خلللق((أو
) هذه الجملة مؤك دة؟)الضرض 
: نعمالطالب
: بماذا؟الشيخ

: بس(إن) وباللمالطالب
: وباللم؟ وما المراد بالستفاهام؟ (أئنكم)الشيخ

: هذا استفاهام إنكاري.الطالب
) قراءات متعسس ددة، أي) أئنكم ((: إنكار وتوبيخ؟ نعم، في قوله: الشيخ

نعم.
: ما حضرتالطالب
: ما حضرت؟الشيخ

: أربع قراءات الطالب
د دهاالشيخ ا أرريس د تقرأهساو ؛ اذكسر القسراءات ريعنسي ل أرريس علاهسا, ل م دق : نعم، 

يريا نعم تر ييا بل نظ تق تبي تط
: الول تحقيق الاهمزتينالطالب
: هذه واح دةالشيخ

: والثاني تساهيلاهماالطالب
: هذه ثنتينالشيخ

: والثالث والرابع تحقيقاهما وتساهيلاهما مع الم دالطالب
: مع الم د تمام بارك الله فيك.الشيخ

تاهيلاهما ريا شيخالطالب : ريا شيخ ريقول تس
دقاهما وتساهيل الثانية مع الم د، طيب اقرأهاالشيخ : ل تساهيل الثانية تحقي

دكسسم). نن تئ صأ دل القسسراءات ( بتحقيسسق الاهمزتيسسن؟ تحقيسسق الاهمزتيسسن هسسي أسسساه
تساهيل الثانية تحقيق الولى وتساهيل الثانية

: ءارينكمالطالب



تلفالشيخ : ل ب دون أ
ترينكمالطالب : أ
: نعم، طيب إدخال ألف بيناهما مع التحقيقالشيخ

دكمالطالب نن تئ صءا  :
دكم، مع التساهيلالشيخ نن تئ صءا  :

دكمالطالب: نن تري صءا  
 وجعل فيهللا((الشيخ: طيب بارك اللسسه فيسسك، قسسوله تبسسارك وتعسسالى: 

) الجملة هذه معطوفة على أي شيء ال؟خ؟ )ضرواسي 
)) الذي خلق الضرض في يىومينب((  :الطالب
: (بالذي خلق) معطوف على (خلق)، طيسب هسل المؤلسف رحمسهالشيخ

صشى على هذا القول أو ل سع د؟ مشى على هذا القول، أي نعسسم، الله م
صل) معطوفة على (خلسسق) ريقسسول معطوفسسة  نن (جع ، ل ترجسسععلياهسساعلى أ

إلى الكتاب
عين: الطالب صف .. مستأن
لة على (خلق) لماذا؟الشيخ علاها معطوف صع : طيب ريعني ولم ريج

....: الطالب
دن جعلناها معطوفة على (خلق) وهو ريقسسول: إناهسساالشيخ : بس؟ لماذا نح

استئنافية فلماذا؟ 
: لجل وجود الفاصلالطالب
ععواه، طيسسب مسسا هسسو الجسسواب عسسنالشيخ : لوجود الفصل الجنبي على د

هذا التعليل؟ 
لل: إما أن ريقال: أن وجود الفاصل الطالب ا ل ريضر وإمسسا أن ريقسسال أنأص

..الفاصل متعلق بس 
للق بالصلة فاهو غير أجنبي، قسسوله تعسسالى: الشيخ صع هء((: أحسن ت مت  سىوا

دباها؟)للسائلين  ) أول إعرا
: (سواء) حالالطالب
: حال من أرين؟الشيخ

: من (أريام)الطالب
تمسس دالس: من الشيخ ص در جا تمن السسس(أريسسام) وهسسو مصسس (أريام)، كيف ريكون حال 

يقا؟ ما راجع ت الظاهر؟ صت والحال ل ب د أن ريكون مش
لل من (أربعة أريام)..: شيخ الطالب  حا
: طيبالشيخ



وقالطالب صت : والمص در هذا ريؤول بالمش
: والتق درير؟الشيخ

تورينالطالب صت : مس
: مستوريات، طيب الشيخ

: اسم مص درالطالب
دصسوبة علسى أناهسا مفعسول مطلسق التقس دريرالشيخ : اسم مصس در ريعنسي من

للق بماذا؟ ) للسائلين ((استوت سواء، طيب قوله:  ) متع
: متعلق بس(جعل)الطالب
: جعل؟الشيخ

: خلقالطالب
: (خلق)؟ ريعني خلق للسائلين؟الشيخ

: سواءالطالب
لء للسائلين، وغير السائلين؟ تزري د أو تنقصالشيخ ؟: ريعني سوا

: متعلق بمحذوفالطالب
: التق درير؟الشيخ

: هذا جواب للسائلينالطالب
) إلى) ثم استىوى إلى السماء ((: نعم أحسن ت، قوله تعالى: الشيخ

عب د الله عوض: استوى إلى السماء؟
استوى إلى السماء ريكون بمعنى قص د.. : الطالب
لذا ريكسسون المعنسسى: ثسسم قصسس د إلسسىالشيخ صص د, طيسسب إ صق : أحسن ت بمعنى 

صله:  ترب قو دتع )؟) وهي دخان ((السماء، وكيف 
: الواو للحالالطالب
لعاالشيخ : الجملة جمي

: الجملة في موضع الحالالطالب
: في موضع نصب على الحال، من أرين؟الشيخ

تمن السماءالطالب  :
تمن السماء تمام، المؤلف ريقول: " طائعين فيه تغليسسب المسسذكرالشيخ  :

صته ما معنى هذا الكلم؟ صل صتا لخطاباهما منز صل تز عن دأ العاقل و
: ما حضرتالطالب
: ما حضرت؟الشيخ

نكر الطالب صذ دعقلءسالم: طائعين هذه جمع م  والصل أن ريكون لل
: للذكور العقلء الشيخ



صد هنا على السماء والرض ل: بل عاد علىالطالب : للذكور العقلء، وعا
تزل منزلته. دأن تقلتين ولكن  السماء والرض وهما غير عا

صل منزلته؟الشيخ تز عن دأ : ما هو ال دليل على أناهما 
صر به عناهما قالتا أتينا ولم ريقولالطالب تب دأخ  ..: لنه 
صتا منزلة العاقل.طالب صل تز صباهما فأن  آخر: لنه خاط
صتسسا لخطاباهمسسا هسسذا التعليسسل ولسسوالشيخ صل تز عن دأ : صحيح ولاهذا ريقول المؤلف: 

صطاباهما كان أوضح، طيب وقوله: " (( قالتا أتينسسا )) صته لخ صتا منزل تل قال: أنز
نل ن در قوله: " بمن فينا " ال؟خ؟ ل اللي وراك بالضبط ري بمن فينا " لماذا ق

دلود أظن؟ محم د ريل مو
: ما حضرتالطالب
: واللي ق دامك ق دامك ورين ق دامك؟ صاحبك هذا وش اسمه؟الشيخ

: محم د المين عمرالطالب
صجه إلسى أن ريقسول: بمسن فينسسا أتينسسا بمسن فينسا؟الشيخ : ريل ما السسذي أحسو
موسى
 ما أخذناها...: الطالب
تمن هذا بسم الله الرحمسسن الرحيسسم: أعسسوذالشيخ لذا نب دأ  : عجيب طيب إ

 فقللال لهللا وللضرض(( بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: 
) ريقول الشارح المفسر:)ائتيا طىوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 

 )) " احتسساج المؤلسسف إلسسى أنطللائعين )) بمن فينا (( قالتا أتينا" (( 
نن (طائعين) جمع و(قالتا) مثنى ل در (بمن فينا) لوجاهين: الوجه الول: أ ريق
صة بين المثنسسى والجمسسع، ولسسو أراد المطابقسسة لقسسال: قالتسسا أتينسسا ول مطابق

صعسسه بمسسذكر المسسذكر  ننسسه جم عين، هذه واح دة، الوجه الثاني: أ صت عاقسسلالطائع
تمن باب دخل فيه العقلء، وريكون هذا  تلي د فكان ل ب د أن ريق در (بمن فينا)و ؛ 
التغليب، وقوله رحمه الله: " فيه تغليب المسسذكر العاقسسل " ذكرنسسا فيمسسا
ون العاقل أكثر، وقوله تته إذا قلنا أ صر عث تفه، أو لك نكر لشر صذ للب الم دغ سبق أنه 
صته " " أو أنزلتسسا " " أو أنزلتسسا " ريعنسسي صل صتا لخطاباهما منز صل تز عن دأ رحمه الله: " 
صتسا منزلسة العاقسل صل تز دأن ماء  ون الرض والس نما تغليب وإمسا أ المسألة فياها إ

لبا إل العاقل  دب غال صط دريخا صبا ول  تط دخو تباهما أي لكوناهما  لخطا
ي يلىومين (( ) (قضسساهن) ريقسسول: ") فقضاهن سلبع سلماوات ف

صرها ني تة إليه " أي ص صل تري تجع إلى السماءو ؛ لناها في معنى الجمع ال الضمير رير
ةذ تئسس سبع سماوات (قضاهن) ريقول: " الضمير ريرجسسع إلسسى السسسماء " وحين
ترد إشكال فإن (السماء) مفرد و(قضسساهن) الضسسمير جمسسع فكيسسف كسسان ري



المر كذلك؟ ريقول رحمه اللسسه: " ريرجسسع إلسسى السسسماء لناهسسا فسسي معنسسى
دؤول إلسسى جمسسع ومسسا صرد ريسس نن هسسذه (السسسماء) المفسس تة إليسسه " ل صلسس تري الجمع ال
تلاها أناها ستكون نبر عن السماء باعتبار مآ مق داره؟ سبع سماوات فكأنه ع

صع سماوات، وقوله:  صرهن، وعلسى هسسذا فيكسسون) قضاهن ((سب ني ) أي صسس
الضسسمير فسسي (قضسساهن) المفعسسول الول و(سسسبع سسسماوات) المفعسسول
صغ مناهن وعلى هذا فيكون الثاني، وريحتمل أن تكون (قضاهن) بمعنى فر
صع تناهسسا سسسب صل كو لل به و(سسسبع سسسماوات) حسسال أي: حسسا الضمير الول مفعو

لعا،  نن السسسماوات كسسان ت سسسب لل فإ )) في يللىومين ((سماوات، وعلى ك
تلسسق دخ ةة وفياهسسا  صغ مناها في آخر ساع صر قال المؤلف: " الخميس والجمعة ف

 ولذلك لم ريقسل هنسا سسواء، ووافسق مسا هنسا آريسات خلسق السسماواتآدم
)) قضاهن سبع سماوات فللي يللىومين ((والرض في ستة أريام " 

ننسسه تمسسل أ دروف فيحت تمسسن المظسس صسسسع  و(في) للظرفية، والظسسرف ريكسسون أو
صضسساهن تمسسل أنسسه ق ترهسسا، وريحت تمن أول اليومين إلسسى آخ نن في ريومين  ده قضا
علق أو القضاء لم ريسسستوعب صخ في ريومين أي في هذا الظرف وإن كان ال
نين مسسا فيسسه إن صب هذا الظرف، وهذا هو الذي مشسسى عليسسه المؤلسسف وسسسيت
ةة منسسه وفياهسسا -أي فسسي آخسسر شاء الله، ريقول: " فرغ مناها في آخسسر سسساع

لء بينمسسا قسسال فسسي خلسسق الرض:آدمساعة- خلق ال  ولذلك لم ريقسسل سسسوا
) وهنا لم ريقسسل: فسسي ريسسومين سسسواء لمسساذا؟) في أضربعة أيام سىواء ((

صق فيه  تل دخ نن بعض اليومين  فرآدمل ، هذا ما ذهب إليسسه المؤلسسف وفيسسه نظسس
نن هذا ريقتضي أن  علق السماوات والرض ريعنيآدمظاهر، ل صخ تلق حين  دخ  

ننسسه صق ت فياها السماوات والرض وهسسذا ل شسسك أ تل دخ في الريام الستة التي 
نن  تت السسسنين ل ننه خلق بع د ذلك ما أقول بملريين بل بمئسسا صطأ، بل إ آدمخ

ون السسذي ةس قبلسسه أو للجسس صمسسن؟ لنسسا تل لة  صله الله تعالى خليف دمون جع كما تعل
 إدني جاعل في الضرض خليفة((سكنوا الرض قبله ولاهذا لما قال: 

شك(() قسسال ت الملئكسسة: ) نف شد فيهللا ويسلل نسلل شيف غمللن  شل فيهللا  غعلل  أتج
نن   )الدماء تلق فسسي آخسسرآدم) إلى آخره ف دعوى المؤلف رحمه الله أ دخ  

نم فياهسسا خلسسق السسسماوات والرض غيسسر ةة مسسن ريسسوم الجمعسسة السستي تسس ساع
تلق  دخ  كمسسا ثبسس ت عسسن النسسبيهذا ريوم الجمعة ل شك في آدمصحيح، نعم 

صة السستي باهسسا تسسم باهسسا خلسسق عليسسه الصسسلة والسسسلم لكناهسسا ليسسس ت الجمعسس
نن هسسذا نن فسسي ريسسومين، ريقسسول المؤلسسف: إ داهسس صق صل لذا خ السسسماوات والرض، إ
ريوافق " ووافق ما هنا آريات خلق السسسماوات والرض فسسي سسستة أريسسام "
صخلسسق تل تق الرض، وريسسومين كسسان ت  تلخلسس صة أريام كان ت  نن أربع صقاها؟ ل كيف واف



فق عليه بين المسسسلمين صف فر مت السماء فيكون المجموع ستة أريام وهذا أم
صق السماوات والرض في ستة أريام، في بعض الريات ريقسسول: نن الله خل أ

تمن الريسسات العظيمسسة مسساوما بينهما((  نن بين السماوات والرض   )) ل
تق السماوات والرض ((  عل تلخ لما  نق أن ريكون قسي صح خلق السماواتاست

دق مسسا بيسسنوالضرض وما بينهما علسس  )) وقسس د كنسسا نقسسول: كيسسف ريكسسون خ
ننسسه فسسي نظرنسسا ل تق السماوات والرض مع أ لما لخل السماء والرض قسي
نن عذ كنسسا ل نعلسسم إل أ علق السماوات والرض إ لئا بالنسبة إلى خ ريساوي شي
نن ديسسوم والاهسسواء فقسسط وكنسسا نقسول: إ دغ الذي بين السماوات والرض هو ال
القمسسر والنجسسوم والشسسمس كسسان ت فسسي السسسماء كنسسا نقسسول: القمسسر فسسي
صحسسل فسسي السسسماء دز السسسماء السس دنيا، والشسسمس فسسي السسسماء الرابعسسة، و

السابعة، وكنا ننش د قول الشاعر:
تد القمار تر صطا دع صرت ب صه صزا صت تسه       ف عم صش تمن  ده  صخ لرري تم صرى  صش فل  صح دز

تسه فتزاهرت بعطارد صخه من شم لرري دم صرى  فل ش هذه الكواكب السبعة: زح
صظه؟ المعنى: نأتي من أعلسى إلسى أسسفل: (زحسل) هسذا القمار. من حف
تري (مرريخسسه) المرريسسخ (مسسن شمسسسه) الشسسمس صت صلهسسا (شسسرى) المشسس أع
صمر هو الخيسسر، وعلسسى صق عهرة (بعطارد) عطارد (القمار) ال لز (فتزاهرت) ال
نن هذه مرصعة فسسي ون أ دظ هذا فتكون الشمس في السماء الرابعة وكنا ن
نن هسسذه فسسي نين الن أ دع المسمار على الخشبة لكسسن تسسب نص صر دري السماء كما 
نن صعة في السماوات والرض وأ نص صر أجواء بين السماء والرض وليس ت م
عون الله عز وجل تمن ك نين الحكمة  ةذ تب تئ ة د بعي د وحين صم السماء من فوقاها بأ

تق السماء والرض. عل لل لخ علق ما بين السماء والرض ع دري دل خ صع ريج
) الذي أمر به) وأوحى في كل سماء أمرها ((" ثم قال عز وجل: 

ن در تمن الطاعة والعبادة " (أوحى في كل سماء أمرها) ريعني قسس صمن فياها 
وصسسة  لل سماء لاهسسا ملئكسسة خا صرها، ك لل سماء أم فتبما أوحاه في ك وعبسسادا

نن خاصة وأجواء خاصة، كل سماء تختلسسف عسسن السسسماء الخسسرى حسستى إ
عرم دج نن  نذب- ريقول: إ صك دت ن د ق ول  صص دت دهو من السرائيليات التي ل  صضاهم -و بع
عرم السماء الثانيسسة والثانيسسة عسسن الثالثسسة كسسل دج السماء ال دنيا ريختلف عن 

تمن مادة أخرى  عخسسرى واللسسه أعلسسم، وقسسوله:واح دة  دل غير مادة السسسماء ا
غرها (( لل) أم دكسس وم جميسسع المسسور، جميسسع مسسا ريتعلسسق ب دعسس فد مضاف في صر عف ) م

غء الددنيا (( الله باها، أوحاهسماء ق د  دنا السما دي غز ) شسسوف خصسسائص) و
دنللا السللماء الللددنيا بمصللابيح ((السسسماء السس دنيا  دي غز ) بنجسسوم ") و

هظللا (( نحف صناهسسا مسسن اسسسترا ق) و عظ تف ن در أي ح تلسسه المقسس فب بفع ) منصسسو



صع بالشسساهب  ) السس دنيا ريعنسسي) زينا السللماء الللددنيا " ((الشياطين السم
فة مسسن الرض فاهسسي أقسسرب السسسموات، صياو ؛ لناها قرريبسس صي ت دن لم دس صبى، و عر دق ال
صمصابيحو ؛ لناهسسا صي ت  لم دس صناها بالمصابيح، ما هذه المصابيح؟ هي النجوم، و نري ز
نن هسسذه تدريل المعلقة بالسقف، فإن قال قائل: ظسساهر الريسسة أ بمنزلة القنا
درهسسا فسسالواقع خلف نصعة بالسماء، قلنسسا: إن كسسان هسسذا ظاه صر المصابيح م
ص ت لو لة باها أرأري صق تص صت نرين بالمصابيح وإن لم تكن مل صز دت عن  تمن أ تنع  ذلك، ول ما
ص ت تح ت هذه المصسسابيح أفل دكن ةف عالي ثم  عق عي ت مصابيح من س نل صد أنك لو 
دتاهسسا ةة بسسه، بسسل جاه صق صر لص لة للسقف وإن كان ت غي تكون هذه المصابيح زرين
دم مسسن قسسوله: صنسسة باهسسذه المصسسابيح، فل ريلسسز نري صز -أي جاهسسة هسسذا السسسقف- م

دينا السماء الددنيا بمصابيح (( لة بالسسسماء بسسل) ز ) أن تكسسون مرصسسع
فة باهسسا وإن كسان بيناهسا وبيسسن السسماء مسسافة، وقسسوله: نقسسول: هسسي مزرينسس

هظا (( لظا فالسماء محفوظة كمسسا قسسال تعسسالى:) وحف عظناها حف تف ) أي ح
هظا (( هفا محفىو يلنا السماء سق تطع ) وجع صت  أنجبرريسسل) ولاهذا لم ريسسس

فل مناها حين كان معه محم د صسسلى اللسسه تز ننه نا تمن السماوات مع أ دخل  ري د
نن  صن له، في ح دريث المعسراج أ صذ عأ صت صلجبرريسلعليه وسلم حتى اس نمسا وصس صل  

ن صم صتح، فقيسل:  عف بالنبي صلى الله عليه وسسلم إلسى السسماء الس دنيا اسست
صمن معك؟ قال: محمسس د، فقيسسل لسسه ريعنسسي هسسلتجبرريلهذا؟ قال:  ، قيل: و

نن السماء محفوظسسة صح له، لماذا؟ ل تت دف صن له؟ قال: نعم، ف تذ دأ تحي إليه أو  دأو

صل أح د منه إل بإذن الله،  دخ  قال: معي محمسس د، قيسسلجبرريلل ريمكن أن ري د
صء، ثسسم دء جسسا تجي لبا به فنعم الم صل إليه؟ قال: نعم، قالوا: مرح تس دأر له: وق د 
ول علسسى د د صل السماء ال دنيا ثم الثانية والثالثة وهكذا ممسسا ريسس دحوا له، ف دخ صت صف
صنسسة تظ اللسسه سسسبحانه وتعسسالى للسسسموات وأناهسسا متق عفسس تح تن  اريش؟ على إتقا

صزها أح د.  صو علياها ملئكة ل ريمكن أن ريتجا
تمسسن) ذلك تقدير العزيز العليم (( در إليسسه مسسا سسسبق  ) (ذلسسك) المشسسا

) إلى آخره.  ) أئنكم لتكفرون بالذي خلق الضرض((قوله: 
صه هو العزريز عز وجل (() ذلك تقدير العزيز ((وقوله:  ن در ) أي الذي ق
نوة،العليم دقس نزة و تعس دتاها لن المسسألة تحتساج إلسى  صب  )) العزريسز هنسا مناسس

ه والعزة ريقول المؤلف رحمه الله: " العزريز فسي ملكسه " ريعنسي السذي ل
لين لنا ما هسسي العسسزة, العسسزة صب تكه، لكن إلى الن لم ري نزة التامة في مل الع
ع در ريسسا عبسس د اللسسه بسسن دة القسس نز تع قال العلماء: إناها تنقسم إلى ثلثة أقسام: 
عاهر ع در وعزة الق صناعو ؛ ثل ث معاني، عزة الق تت عم دة ال نز تع عاهر، و صق نزة ال تع عوض و
ةر عظيسسم ع د صق وعزة المتناع, أما عزة الق در فمعناها الشرف، ريعني أنه ذو 



دة المتنسساع نز صلب، والثالث: ع دريغ تهر ول  ننه قا عاهر ريعني أ صظم، عزة الق تع تل غ ال با
فء جل وعل بأي حال من الحوال، ولملحظسسة هسسذا صله سو دع أن رينا تن صت أي ريم
صزاز ريعنسسي صعسس صزاز،  صعسس فض  قق مسسن قسسولاهم: أر صت عش ننه م المعنى الثالث نقول: إ
صبة، ليسسس ت عل صبة ونحن نسمياها باللغة العامية الرض عزا ريعني ص عل قورية ص
لنى لسسه؟ ال؟خ سسسؤال لذا كم مع نناها صلبة العزريز إ عوض ولك نر صنة كالرمل وال لي ل

خاص ما هي؟  أن ت، ما هي؟ 
 امتناع...: قاهر ق در، الطالب
: المتناع، وش معنى المتناع؟ الشيخ

: المتناع عن السوء ريعنيالطالب
: اريه ريعني ريمتنع عليه السوء والنقص، القاهر ريعني؟ أي نعم.الشيخ

 والقاهر ل ريغلب..: الطالب
صلب، والثالثة المتناع. الشيخ دريغ : أحسن ت، هو الغالب الذي ل 

: المتناع ذكرتاهاالطالب
: المتناع أنا أقولالشيخ

تكرتالطالب دذ  :
: من الذي ذكرها؟ وش قال؟ الشيخ

: ريمتنع عنه النقصالطالب
ع در؟الشيخ وزة الق : ريمتنع عنه النقص، وع

: عزة الق در بأن الله قادر على كل شيءالطالب
صرة.الشيخ ع د دق : ل، لو كان كذلك لقلنا: عزة ال

: عزة الق در معناها القوة والغلبةالطالب
ترح؟الشيخ ننك سا عم ت الن أ تل : ل، هذا عزة القاهر، أع

ذكرت الثلثة.. : الطالب
نزة الق در ريعني؟الشيخ : أي جزاك الله خير, الثالثة ع

والشرفالعظمة : الطالب
صرفالشيخ ع در عظيسسم وشسس ننسسه ذو قسس نزة القسس در أي أ صرف، أي نعسسم، عسس : الش

علم اللسسه تبسسارك  وتعسسالى واسسسع قسسال تع دذو العلم و عظيم، أما العليم فاهو 
 لتعلمىوا أن الل ه على كللل شلليء قللدير وأن الللل ه((الله تعالى: 

هما  مء عل لل شسسيء،)قد أحاط بكل شي دمه تعالى واسع شامل لك ) فعل
دلسسه، وريعلسسم كيسسف كسسان صلم ما كان فل رينساه، وريعلسسم مسسا ريكسسون فل ريجاه ريع
نن هذه الشيء ريقع أن هذا الشيء ريقسسع صلم أ ريكون إذا كان، ريعني ليس ريع
تمسسن كسسل جاهسسة, صتى ريقع و كيف ريقع وأريسسن ريقسسع،  ننه ريقع وم فقط بل ريعلم أ



نصسسل اللسسه سسسبحانه وتعسسالى دقسسائق العلسسم فسسي قسسوله تعسسالى: وقسس د ف
 وعندو ه مفاتح الغيب ل يعلمها إل هللىو ويعلللم مللا فللي الللبر((

شط من وضرقة إل يعلمها ول حبة في ظلمللات غق والبحر وما تس
مب(() ريعني  إل ريعلماها )الضرض   ول ضرطب ول يابس  إل فللي كتللا
نية)مبين  تك صل تجب مسسن الناحيسسة المسسس عو ننه عليم مسسا السسذي ريسسست دمنا بأ عل تع ) و

نتب علسسى صر عم ت أن الله بكسسل شسسيء عليسسم، وش ريسست تل بالنسبة للعب د؟ إذا ع
هذا؟ 

 الله عز وجل...: الطالب
صمالشيخ : أحسن ت، ريترتب على هذا أنه أن ريخاف الله عز وجل، وأن ريقو

فم بسسه حسستى وإن تل صع معصيتهو ؛ لنه ريعلم أن الله تعسسالى عسسا ص د بطاعته، وأن ري
نن اللسسه ريعلسسم مسسن صفسسى علسسى اللسسه، بسسل إ صتخ ص ت على الناس فإنك لسسن  تفي خ
تحيط به لكن دت صلم من نفسك ما ريمكن أن  نفسك ما ل تعلمه أن ت، أن ت تع
صلك ومآلك وحالك وأن ت دط به، ريعلم مستقب دتحي تمن نفسك ما ل  الله ريعلم 

نبه في السر والعلنتعلمل  صف ر ، وهذا ريوجب للعب د المؤمن بذلك أن ريخا
صعسسل مسسا وت أن تف ص ت في حجرة مظلمة ليسسس عنسس دك أحسس د وأرد عن دك حتى لو 

نن الله تعالى ريراك. نعم. عم أ صل تضب الله فاع دريغ
... هذا ري دل على ...: الطالب
: اريش؟ الشيخ

نن((: معنسسى قسسوله تعسسالى: الطسسالب نإ نس  نلدنلل غوا لن  نجلل يل غر ا غشلل يع غم غيللا   
شذوا شفلل غفادن نض  يضر ل

غ غوا نت  غىوا غم دسلل نضر ال غطا يق غأ ين  نم شذوا  شف غتن ين  غأ يم  شت يع غط غت يس ا
من  غطا يل شس نب دل  نإ غن  شذو شف غتن ...) )ل 

شذوا(( : نعم  الشيخ شف غتن ين  غأ يم  شت يع غط غت يس نن ا نإ نس  نلدن غوا لن  نج يل غر ا غش يع غم غيا 
شذوا شف غفادن نض  يضر ل

غ غوا نت  غىوا غم دس نضر ال غطا يق غأ ين  ) هذه الريسسة علسسى سسسبيل )نم
تمن عسسذاب لروا  تف تء الله  صضا تمن ق لروا  تف دفذوا و التح دي: إن كان تق درون فان
صن لكسسم، دذون إل بسسسلطان) ريعنسسي ول سسسلطا دفسس الله ما تسسستطيعون، (ل تن
نن المقسسام مقسسام تحسس دي والسسذي والسلطان هنا بمعنى الق درة والقسسوةو ؛ ل
صن لكم وعلسسى هسسذا فالريسسة للتحسس دي وهسسذه ريقابله القوة والمعنى ل سلطا
ةة نما خرج الروس بأول مركبسس صل صم الناس  تكون ريوم القيامة وليس كما زع
دلسسوا فضائية وخرج عن الغلف الجوي بسس دأ هسسؤلء السسذرين ريرريسس دون أن ريجع

نل عليسسه القسسرآن ((  ييسسا ريقولسسوا: هسسذا د تم لبسسا عل ل تنفذون إلالقسسرآن كتا
عذنا، وهذا حرام تفسسسير القسسرآنبسلطان صف عمنا ون نل صع علم وق د ت تع  )) أي إل ب

فل على الله بل علسسمو ؛ لن إذا كسسان المقسسام مقسسام صنى حرام وقو باهذا المع



صل به؟ صع صنف تح دى فما هو السلطان الذي ريمكن أن 
: القوة.الطالب
شل((: القوة ل شسسك، ثسسم إنسسه قسسال فسسي الريسسة السستي بعسس دها الشيخ غس ير شي  

مضر ودنحاس فل تنتصران  نظ من دنا  هل أرسسسل علسسى))عليكما شىوا
نضر السللماوات والضرض ((هؤلء؟ ثم إنه ريقول:   وهسسؤلء)) من أقطا

تمسسن أقطسسار دذوا  دفسس تمسسن أقطسسار الرض فسسإناهم لسسم رين صفسسذوا  عرنا ن ن د إذا قسس
نسسسروا الريسسة بمسسا حصسسل السماوات، ولاهذا هؤلء -والعياذ بسسالله- السسذرين ف
صمن قال على اللسسه بل علسسم فسسي القسسرآن برأريسسه علم و تع قالوا على الله بل 
د دور لقول اللسسه صمن قال: إن الرض ت ص ده من النار، ومثل ذلك  نوأ مقع صب صت فلي

در السللحاب((تعالى:  غم بر  شم نمدة وهى ت شبها جا غس  وترى الجبال تح
صله: )) عسسسبان)) تحسلبها جاملدة (( قال: هذا في ال دنيا لن قو دح  هسسذا 

صلط أليسسس نن الخرة ريقين. فيقال: هذا غ عسبان ل ريكون في الخرة ل دح وال
دتقىوا ضربكم إن زلزلة الساعة شيء((الله ريقول:   يا أيها الناس ا

عظيم * يىوم ترودنها تذهل كل مرضللعة عمللا أضرضللعت وتضللع
بل ذات حمل حملها وترى الناس سكاضرى وما هللم بسللكاضرى ك

تسباهم سكارى من ش دة السسذهول والنزعسساج ومسسا هسسم بسسسكارى (())  تح
غب الل ه شديد دن عذا نن بعض المتأخررين هسس داهم اللسسهولك  ))، فالماهم أ

ننه ل ري دل عليه ونحن نقسسول: احمسس دوا اللسسه درون القرآن بالواقع مع أ لس صف ري
ول عليه غلط. نعم  د د نما أن تقولوا: ري تفه، أ لل على خل د د نن القرآن ل ري أ

 ثم اسللتىوى إلللى((: أحسن الله إليك هنا قسسال اللسسه تعسسالى: الطالب
غكها (( في آرية أخرى قال: ))السماء وهى دخان  يم  هسسل)) ضرفع سلل

معنى الريتين واح د؟
غع ((: الشيخ غف )) ضر

 ))سمكها فسىواها: (( الطالب
صلاها رفيعة.:الشيخ صلاها رفيعة هو جع  ريعنى جع

عمك وال دخان واح دالطالب صس : أن ال
صلاهسسا سسسميكة. نعسسم. انتاهسسى السسوق ت..: ل ما هو الشيخ صقاهسسا جع  بعسس د أن خل
طيب. 

 فقضللاهن سللبع((: أعسسوذ بسسالله مسسن الشسسيطان الرجيسسم القسسارئ
دنللا دي مء أمرهللا وز سماوات فللي يللىومين وأوحللى فلي كللل سللما
هظللا ذلللك تقللدير العزيللز العليللم * فللإن السماء بمصابيح وحف
أعرضىوا فقل أدنذضرتكم صاعقة مثل صاعقة عللاد وثمللىود *  إذ



يتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن ل تعبللدوا إل غء جا
الل ه قالىوا لىو شلاء ضربنلا لدنلزل ملئكللة فإدنللا بملا أضرسلللتم بل ه
كافرون * فأما عاد فاستكبروا في الضرض بغير الحق وقالىوا
بد غشلل غقهللم هللىو أ بد منا قىوة أولم يروا أن الللل ه الللذي خل غش غمن أ
هحللا منهم قىوة وكللادنىوا بآياتنللا يجحللدون * فأضرسلللنا عليهللم ضري
غقهم عذاب الخزي فللي الحيللاة هرا في أيام دنحسات لنذي صرص
شد شرون * وأمللا ثمللىو غصلل شين الددنيا ولعذاب الخللرة أخللزي وهللم ل 
شة غق يتهم صللاع غذ ببىوا العمى علللى الهللدى فأخلل غح فهديناهم فاست
غنا الذين آمنىوا وكادنىوا يي دج شهىون بما كادنىوا يكسبىون * ودن العذاب ال

 )) يتقىون
: بسسس. أعسسوذ بسسالله مسسن الشسسيطان الرجيسسم قسسال اللسسه تعسسالى:الشسسيخ

غضاهن سبع سماوات في يىومين (( داهسسن،)) فق نم صت صضاهن) ريعنى أ  (ق
غضاهن سللبع((وسنتكلم إن شاء الله عن الريات بع د النتاهاء مناها   فق

صغ مناهسسا)) سماوات في يىومين  " (في ريومين) الخميس والجمعة فسسر
عل هنا سواء ووافسسق مسسا هنسسا دق صق آدم ولذلك لم ري صل في آخر ساعة وفياها خ

 وأوحى فللي كللل((آريات خلسسق السسسماوات والرض فسسي سسستة أريسسام 
تمسسن هنسسا))سماء أمرها  تمن الطاعة والعبسسادة "  صمن فياها  صر به  صم  الذي أ

صرف المؤلسسف رحمسسه اللسسه)) أوحى في كل سماء أمرها ((نب دأ   صسس
صرها السسذي عم المر هنا إلى المر الشرعي ل المر الكوني ولذلك قال: " أ

تمن الطاعة والعبادة "  صمن فياها  صر به  صم أ


